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Набір захисних пластин. До складу набору входять поліровані передня та задня захисні пластини з нержавіючої сталі
та знижені спойлери з сітчастими елементами. Цей набір аксесуарів надає вашому XC90 динамічного та потужного
вигляду. Ззаду надзвичайно елегантний образ доповнюють вбудовані подвійні вихлопні труби.

АКСЕСУАРИ
ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО АКСЕСУАРІВ
МОЖНА ЗНАЙТИ НА САЙТІ
ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

Тримач для iPad. Візьміть свій iPad® з собою у
автомобіль під час подорожі, щоб використовувати його
функції та програми. Тримач дозволяє заряджати iPad,
використовуючи USB-кабель. У той же час ви зможете
заряджати свій мобільний телефон.

Обшивка на вбудоване дитяче крісло. Має інтегровану
бічну підтримку, покращує комфорт та забезпечує
безпечне утримання дитини під час подорожі. Захищає
оригінальну оббивку сидіння від забруднення.

Apple CarPlay. Технологія, яка дозволяє використовувати
ваш iPhone у автомобілі Volvo. Завдяки Apple CarPlay
ви отримуєте доступ до таких програм, як Apple Music,
Карти, а також можете здійснювати телефонні дзвінки та
надсилати повідомлення, використовуючи центральну
консоль з сенсорним екраном або функцію голосового
керування через помічника Siri.
Apple CarPlay та iPhone — це зареєстровані торгові марки
компанії Apple Inc.

Підніжки з підсвіткою. Ці алюмінієві підніжки полегшують
посадку в автомобіль та завантаження багажу.
Світлодіодна підсвітка додає привабливого та сучасного
вигляду.

Система допомоги при паркуванні Parking Assistance
Pilot. Система Parking Assistance Pilot вимірює вільне
місце для паркування та паркує ваш автомобіль, беручи
на себе керування. В той же час ви контролюєте коробку
перемикання передач та акселератор. Система допомагає
при паркуванні паралельно та перпендикулярно до
проїжджої частини.

Захист двигуна. Захищає двигун, картер та коробку
передач під час руху по бездоріжжю.

Накладка бампера. Ексклюзивна глянцева накладка
бампера з нержавіючої сталі захищає лакофарбове
покриття від подряпин під час завантаження та
розвантаження багажу.

Складний фаркоп. Для того щоб відкрити фаркоп і
скористатися ним, достатньо натиснути одну кнопку. У
закритому положенні фаркоп схований під бампером.

Тримач для велосипедів на фаркоп. Легко перевозить
3 велосипеди, має адаптер для перевезення 4-го. У
відкинутому вигляді надає легкий доступ до багажника.
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Інформація, наведена вище, представлена для довідки. Виробник залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики, матеріали, кольори без попередження.
За детальною інформацією щодо технічних характеристик, наявності, ціни звертайтесь до офіційних дилерів Volvo.

